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Energomonitor Bulgaria внедри интелигентни системи за мониторинг на енергийното
потребление
През февруари и март т. г. Energomonitor Bulgaria успешно финализира
два проекта за внедряване на интелигентни системи за онлайн мониторинг и контрол на потреблението на енергия от производствени машини,
съобщиха от компанията. Изпълнението е част от проекти за повишаване
на енергийната ефективност в производствени предприятия BG16RFOP0023.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, финансирани от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и съфинансирани от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).
В завода на Нитекс, с. Боголин, община Сатовча за производство на
тъкани и плетени ластици, ленти, шнурове и др. е внедрена Интелигентна
система за автоматизиран енергиен мониторинг и контрол за измерване
на енергия на общо 5 точки. Измерването се осъществява с уредите
Energomonitor Optosense и Energomonitor Thermosense TriPoint, а визуализацията на данните в реално време със софтуера Energomonitor. Проектът е
финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБВП)
№BG16RFOP002-3.001-0815-C01 за подобряване на енергийната ефективност в предприятието.
Интелигентна система за автоматизиран енергиен мониторинг за контрол на консумацията на електроенергия в реално време беше внедрена и
в производственото предприятие за тетрадки и календари Бивалвия, гр.
София. Тя е част от проект за „Внедряване на енергийно ефективни решения за засилване на конкурентните предимства на Бивалвия ООД“, финансиран по ДБВП № BG16RFOP002-3.001-0652-C01. Системата включва онлайн мониторинг на потреблението на електроенергия на 5 производствени машини с Energomonitor Optosense и онлайн визуализация на данните със
софтуера Energomonitor.
От компанията допълват, че е в процес на изпълнение подобен проект
в производственото предприятие „Хранинвест-Хранмашкомплект“ АД, част
от Холдинг Загора, гр. Стара Загора.

АЕЦ Козлодуй с нов заместник изпълнителен директор
Александър Николов е новият заместник изпълнителен директор на АЕЦ
Козлодуй, считано от 5 март т. г., съобщиха от дружеството. Николов има
27-годишен стаж в атомната централа, като е заемал длъжностите изпълнителен директор, заместник изпълнителен директор, директор на
дирекция „Производство“, ръководител на управление „Експлоатация“, главен инженер на Електропроизводство-2, ръководител на направленията
Инженерна поддръжка, Инженерно осигуряване и Инженерно-техническо
осигуряване и др. През последните 4 години е работил в Института за
ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН.
Той е завършил специалност „Топло- и ядрена енергетика“ в ТУ-София.
Има допълнителна мениджърска квалификация по „Организация и управление
на бизнеса“ и „Индустриален мениджмънт“ от Стопанската академия в
Свищов. Завършил е и редица международни квалификационни курсове.

ЕРП Север инвестира 70 000 лв. в подобряване на електрозахранването в Добрич
В края на м. февруари т. г. ЕРП Север обнови участъци от електроразпределителната мрежа средно напрежение в Добрич. Част от реализирания проект беше подмяната на кабелни връзки между ключови трафопостове в града, като вложеният в проекта кабел е с обща дължина 3000 м.
Инвестицията на стойност над 70 000 лв. ще подобри електрозахранването на повече от 4000 души в града, уверени са от дружеството.
„Добричка област е един от най-уязвимите в климатично отношение
райони на територията, обслужвана от Електроразпределение Север. Това
предполага ускорена амортизация на електроразпределителните съоръжения, което налага планиране на извънредни инвестиции и ремонти. Дружеството съобразява атмосферните условия и се стреми да реализира своите ремонтни дейности по електроразпределителните съоръжения с минимално прекъсване на електрозахранването за клиентите в зимните дни“,
коментираха от ЕРП Север.
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Енерго-Про връчи удостоверение за зелена енергия на Варна Конфекция
Холандската фирма за облекло Варна Конфекция получи удостоверение
за използване на 100% зелена енергия от Енерго-Про Енергийни услуги.
Удостоверението беше връчено на финансовия мениджър на Варна Конфекция Арно Висерс от търговския директор на Енерго-Про Албена Лазарова
и мениджърът продажби на регионални клиенти в енергийното дружество
Бисер Лазаров. „Варна Конфекция е специализирана в изработката на висококачествено устойчиво работно и защитно облекло по европейски
стандарти. Фирмата притежава сертификат Fairwear, гарантиращ спазване на международните стандарти по отношение на условията на труд.
Ние подкрепяме идеята за една по-чиста околна среда. С цел ограничаване
на емисиите на въглероден диоксид работим в сграда с отлична изолация,
енергийно ефективни климатични системи и LED осветление, а отделената топлина от компресорите през филтри се използва за отопление в
помещенията през студените месеци“, обясниха от компанията.

СПМ България ще търси нефт и природен газ в „Блок 1-25 Враца-запад“
Компанията СПМ България ще търси нефт и природен газ в площ „Блок
1-25 Враца-запад“, стана ясно след проведеното на 20 март т. г. заседание
на Министерския съвет. Дружеството ще вложи в проучванията 7,4 млн.
евро и ще заплати на държавата бонус в размер на 210 хил. евро при
подписване на договора за търсене и проучване в площта, разположена на
територията на Северозападна България.
Предложената работна програма на компанията включва 2D и 3D сеизмични проучвания, мерки за опазване на околната среда, човешкото здраве
и културните ценности. Разрешението за търсене и проучване се предоставя за срок от 5 години.

БЕМФ организира 8-а Регионална енергийна конференция
На 17 май т. г. в Гранд хотел Балкан, София, ще се проведе 8-а Регионална
енергийна конференция „Дневният ред на енергийното развитие на региона
– приоритети, технологии, пазари“, организирана от Български енергиен и
минен форум (БЕМФ). Сред темите, които ще бъдат обсъдени, са: „Въглищни
региони в преход“; „Конкурентоспособни ВЕИ без субсидии“; „Регионален пазар
на електрическа енергия и природен газ: преимущества, стимули и бариери“;
„Ядрената енергетика на либерализирани енергийни пазари: успешни модели“
и „Иновации в енергетиката и електромобилността“.
Конференцията ще предостави възможност за получаване на актуална
информация от водещи специалисти, които ще споделят техните познания
и опит за преодоляване на предстоящите предизвикателства по управление
на новите енергийни проекти и услуги. На събитието ще присъстват висши
представители на държавната администрация на страните членки на Европейския съюз, европейски институции и неправителствени организации,
търговци и доставчици на електрическа енергия и природен газ и др.

БАН разработва нови методи за използване и съхранение на чиста енергия
На 8 февруари т. г. в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българска академия
на науките (БАН) бе представена националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (Е+), която е с продължителност
три години и се финансира от Министерството на образованието и науката. В програмата ще се включат седем университета и осем института на БАН. Като асоциирани партньори на научните организации са
поканени общините Русе, Варна, Бургас, Благоевград и Столична община.
Програмата има три основни направления – съхранение и преобразуване
на възобновяема енергия, електрически превозни средства и водородна
мобилност и ефективни методи за улавяне и оползотворяване на въглероден диоксид. Предвижда се научните разработки на иновативни методи в
използването и съхранението на чиста енергия да намерят приложение в
демонстрационни проекти като изграждане на автономно енергийно захранване на еднофамилна жилищна сграда и тролейбус с хибриден удължител на пробега на „батерия – горивна клетка“.
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КЕВР прие проект на Правила за измерване на количеството електрическа енергия
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) одобри доклад на
работната група за проект на Правила за измерване на количеството
електрическа енергия (ПИКЕЕ) и проект на нормативен акт. Изготвянето на цялостен нов проект е резултат на окончателното решение на
Върховния административен съд, с което са отменени редица текстове
от Правилата за измерване на количеството енергия.
Приемането на новите Правила подпомага преодоляването на сегашната липса на подзаконова нормативна уредба, регламентираща принципите, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното
обслужване, включително реда и начините за преизчисляване на количеството електрическа енергия при установяване на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия и т. н.

Тoyota и Panasonic създават съвместно предприятие за батерии за електромобили
Toyota Motor и Panasonic ще създадат съвместно предприятие за производство на батерии за електрически превозни средства. Toyota ще притежава 51% от новото дружество, което се основава на първоначалното
двустранно партньорство при производство на литиево-йонни батерии,
обявено в края на 2017 г. Двете компании ще обединят част от своето
съществуващо оборудване за производство на батерии, както и инженерна
работна ръка. Panasonic ще прехвърли и производствените си мощности за
призматични батерии в Япония и Китай. В двете компании ще работят общо
3500 служители. Батериите, произведени от съвместното предприятие, ще
бъдат продавани на различни автомобилни производители. В момента
Panasonic е изключителен доставчик на акумулаторни батерии за Tesla.

ЕСО, МЕПСО и OST подписаха меморандум за развитие на електроенергийния пазар в
региона
Българският преносен оператор (ЕСО), македонският електропреносен
системен оператор (МЕПСО) и албанският електропреносен оператор (OST)
подписаха Меморандум за разбирателство относно развитието на електроенергийния пазар и засилване на сътрудничеството в региона на Югоизточна Европа. Домакин на събитието беше ЕСО.
Документът декларира готовността на страните за тясно сътрудничество и принос за развитието на пазара на електрическа енергия чрез
обединение на националните пазари „ден напред“ и интегрирането им към
единния европейски енергиен пазар. Очаква се инициативата да допринесе
за създаването на по-добри възможности за пазарните участници и да
гарантира сигурността на доставките в региона.
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България и Азербайджан обсъдиха напредъка на интерконектора Гърция-България
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова се срещна със своя
колега от Азербайджан Парвиз Шахбазов по време на петото заседание на
Консултативния съвет за Южния газов коридор, което се проведе в Баку.
Петкова сподели основните стъпки и напредъка по изграждането на интерконектора Гърция-България и потвърди ангажимента на българското правителство връзката да бъде пусната в експлоатация през 2020 г.
Участниците в заседанието обсъдиха и възможностите за инвестиции
от страна на SOCAR в битовата газификация в България, като стана ясно,
че българската страна е изпратила на компанията подробна информация за
правната рамка, лицензионния режим и ценовата регулация в сектора на
газоразпределението. Очакват се положителни резултати от проучването
на българския газоразпределителен пазар, възложено от SOCAR.

Цените на електроенергията на едро в Европа продължават да нарастват
Докладът за електроенергийните пазари за третото тримесечие на 2018
г. на главна дирекция Енергетика към Европейската комисия показва, че
цените на електроенергията на едро в Европа продължават да нарастват.
Според данни от доклада средномесечната цена на електроенергията се
повишава от 42 евро/MWh през януари 2018 г. до 63 евро/MWh през септември същата година, като се наблюдава ръст при търсенето в индустриалния
и в битовия сектор. През 2018 г. се покачват и цените на газа и въглищата
с 30 и 11% съответно, както и на квотите за въглеродни емисии.
За разлика от предходни години таксите не са основният фактор за
повишаване на цените на дребно, като те до голяма степен остават
стабилни с леко повишение от 1% на годишна база в половината от държавите членки на ЕС. Най-високите цени за индустриални консуматори са
регистрирани във Великобритания (171 евро/MWh), следвана от Германия
и Италия. По отношение на цената за домакинствата водеща позиция
заема Дания с 327 евро/MWh, следвана от Германия и Белгия.

Vestas инсталира 100 GW вятърни турбини
Vestas съобщи, че в края на 2018 г. е станала първата компания в света,
инсталирала вятърни турбини с обща мощност 100 GW. Рекордът е постигнат след инсталирането на 2 MW турбина V110 в рамките на проекта Wind
XI на MidAmerican Energy в Айова, САЩ. След първата инсталация на турбина
V10-30 kW в Дания през 1979 г. Vestas е инсталирала над 66 000 турбини в
около 80 страни на шест континента. Днес най-голямата наземна вятърна
турбина на датския производител е V150 с мощност 4,2 MW. С достигането
на 100 GW Vestas е инсталирала приблизително 10% от всички 1 TW мощности вятърна и слънчева енергия в света, отбелязват от дружеството.
Капацитетът на проекта Wind XI ще нарасне до 2000 MW и ще включва
множество обекти в Айова, въведени в експлоатация между 2017 и 2019 г.

Четири конференции по време на The smarter E Europe 2019
На 14 и 15 май т. г., в рамките на изложението за нови енергийни
решения The smarter E Europe в Мюнхен, ще се проведат четири конференции, които ще дадат представа за бъдещето в сектора и ще предоставят
информация за актуалните технологични тенденции и бизнес модели. Конференцията Smart Renewable Systems е насочена към интелигентните енергийни системи и ще разгледа дигиталните технологии и новите бизнес
модели, които трансформират взаимоотношенията на енергопроизводителите с консуматорите. Акцент на конференцията Intersolar Europe са пазарите, технологиите и финансирането на фотоволтаични проекти. Участниците ще могат да се запознаят и с нови приложения на соларните
инсталации – във фасади, върху земеделска земя и водни тела.
Във фокуса на конференцията ees Europe традиционно са батерийните
системи и решенията за съхранение на енергия, по-специално пазарите,
финансирането, производствените технологии и аспектите, свързани с
безопасността им. Конференцията Power2Drive Europe пък представя напредъка в разработването на зарядната инфраструктура за електромобили в световен мащаб и ще даде отговор на въпроса кои са най-обещаващите пазари в областта.
8
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накратко
ИКЕМ участва в работата на Платформата за образование и иновации в енергийната
киберсигурност
Индустриален клъстер Електромобили (ИКЕМ) участва в работата на
Платформата за образование и иновации в енергийната киберсигурност.
Предвидените за т. г. дейности включват: организиране на събития и семинари в отделните тематични направления на платформата, партньорства
със заинтересовани страни и включване в мрежи с организации от ЕС и
НАТО, обучения и образователни кампании, участие в проекти свързани с
енергийната киберсигурност(ЕКС), развитие на акселераторска програма по
енергийна киберсигурност и провеждане на първи хакатон по ЕКС в европейския месец на киберсигурността. Сред основните цели на платформата са
създаването на информационно-аналитичен хъб по въпросите на киберсигурността, образование и професионално обучение и развитие на процесно
ориентиран систематичен подход на управление по киберсигурност и киберустойчивост в направленията „Умни градове“, „Цифрова енергетика“ и
„Електрическа мобилност“; идентифициране на нуждите от експертиза и
подготовка на кадри по киберсигурност в България и региона и т. н.

Откриха соларна лаборатория в Професионалната гимназия в Бобов дол
На 11 февруари т. г. Център за енергийни решения (ЦЕР) и ГрийнпийсБългария официално откриха нова соларна лаборатория в Професионалната
гимназия в Бобов дол. Лабораторията е оборудвана със соларни панели, соларен
генератор 2 kW, заряден контролер с входящо напрежение до 100 V, мрежови
инвертор монофазен за генератор до 3,3 kW, автономен инвертор до 500 W
и контролер за нагряване на топла вода ThermoSol K2. Лабораторията е
част от кампанията на Грийнпийс-България, в която фокусът е насърчаване
на производството на енергия от възобновяеми източници.
„Чрез тази лаборатория учениците от техникума в Бобов дол ще се
научат да прилагат технологии за производство на възобновяема енергия.
По този начин възпитаниците ще завършат училище с две специалности
– класически електротехници и електротехници във възобновяемата енергетика. Освен това ще се запознаят с най-новите тенденции в тази
област“, каза инж. Колю Орешков, Център за енергийни решения.

МС предвижда над 2 млрд. лв. във фонд Сигурност на електроенергийната система
Приходи в размер на 2,230 млрд. лв. ще бъдат събрани във фонд Сигурност на електроенергийната система през т. г., стана ясно по време на
заседание на Министерски съвет. Близо 34% от тях (750 млн. лв.) се очаква
да бъдат от продажбата на квоти въглеродни емисии.
Правителството предвижда събраните средства да бъдат използвани
за покриване на разходите на Националната електрическа компания (НЕК),
в това число и тези за минали регулаторни периоди, произтичащи от
статута й на обществен доставчик според Закона за енергетиката. Освен
за НЕК, от приходите ще бъдат предоставяни премии на топлофикационни
централи и когенерации, както и на обекти с обща инсталирана мощност
4 MW и над 4 MW по Закона за енергията от възобновяеми източници.

14% от електрическата енергия в ЕС се генерира от вятърни мощности
Според статистика на WindEurope 14% от електроенергията в ЕС през
2018 г. е генерирана от вятърни централи, а капацитетът на вятърните
мощности в Европа е нараснал с 11,3 GW – 8,6 GW наземни и 2,65 GW
офшорни. Продължителният ръст в капацитета и използването на по-мощни
турбини допринасят за повишаване на процента енергия от вятърни инсталации в енергийния микс, смятат от WindEurope. През миналата година този
процент е бил най-висок в Дания (41%), следвана от Ирландия (28%) и Португалия (24%). През 2018 г. 49% от новоинсталираните енергийни мощности
са били вятърни. Понастоящем капацитетът на вятърните мощности в
Европа възлиза на 189 GW – 171 GW наземни и 18 GW офшорни. „Вятърната
енергия вече осигурява 14% от електроенергията в ЕС, което е с 2% повече
отколкото през 2017 г. Все повече хора и бизнеси се възползват от чистата
и достъпна енергия, която предлагат вятърните мощности. Все още обаче
съществуват много проблеми“, коментира главният изпълнителен директор
на WindEurope Джайлс Диксън.
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интервю

Вече 25 години задаваме тенденциите
на пазара за измервателни уреди
Радослав Томов,
управител на Глобал-Тест,
пред сп. Енерджи ревю

Глoбaл-Tecт e доставчик на решения в областта
на енергийната ефективност. Какви уреди за
обследване нa cгpaди и пpoмишлeни cиcтeми предлагате?
Глобал-Тест е компания с 25-годишен опит на българския пазар и предлага широка гама от измервателна
апаратура за удовлетворяване нуждите на различни
отрасли на бизнеса у нас – фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост, строителството,
нефтохимическата индустрия, водния сектор, вентилацията и климатизацията, както и редица други производства и логистични центрове. Нашите уреди се използват за измерването на широк диапазон от физични
и химични величини, както и за установяване на актуални температурни състояния, влажност, вредни емисии, осветеност в дадено помещение, различни нива на
шум и много други. Глобал-Тест предлага и една сравнително нова услуга за българския пазар – мапинг, т. е.
изготвяне на температурна карта на дадено помещение. Температурното картографиране е препоръчително за фиpми, зa кoитo имa cпeциaлни изиcквaния зa следене на температурата – фapмaцeвтични пpeдпpиятия,
cклaдoвe и xлaдилници зa лeкapcтвeни пpeпapaти и
xpaнитeлни пpoдyкти, чиcти cтaи и дp.
Глобал-Тест е и основен доставчик за България на
уреди за енергийна ефективност. Ние предлагаме пълни
комплекти от уреди за обследване на сгради и промишлени системи от различен ценови клас, необходими за
сертифицирането на фирми по чл. 23 и чл. 34 от Закона
за енергийната ефективност (ЗЕЕ), както и последно
поколение термовизионни камери на фирма Tеstо с отлични технически характеристики за обследване на електрически табла и инсталации, за поддръжка в промишлеността, при инспектиране на соларни/фотоволтаични системи. Нашата компания предлага и цялостен енергиен одит, а именно установяване на текущи разходи в
дадено предприятие и предлагане на решения за намаляването им.
Какви са актуалните технологични новости в областта и кои от тях са част от портфолиото на
Глобал-Тест?
Ние сме компания, която задава тенденциите в иновациите на пазара за измервателни уреди. Имаме късмет
да сме първи и официален представител на най-успешните и разпознаваеми брандове в Европа като Testo, Vega,
12

Хоратиу Баса, Румен Андронов и Радослав Томов (oт ляво надясно)

Kobold, Casella, Kern. Тези компании се отличават с
непрекъснато развитие и усъвършенстване по отношение на техническите характеристики на уредите, които произвеждат, както и с разширяване на гамата им
с нови модели, с цел удовлетворяване на все по-нарастващите изисквания на пазара. Стараем се да сме в крак
с новостите в сферата на измервателната техника и
да подготвим нашите специалисти чрез обучения при
фирмите производители и впоследствие да предадем
получения опит и познания и на нашите клиенти.
Как определяте отминалата 2018 година и какво
очаквате от настоящата година в пазарен аспект?
Отминалата 2018 година беше година на промени за
Глобал-Тест. След 24 години начело на компанията нашият почетен президент г-н Румен Андронов отстъпи
поста си на мен и компанията лека-полека поема в нова
посока. Основните ни цели са да останем лидер на пазара за измервателна техника в България, да обхванем
още по-голяма част от браншовете в страната, да се
модернизираме максимално, особено онлайн, да разширим гамата си от предлагани услуги, както и да увеличим колектива си.
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Разпределителни
трансформатори
О

сновното предназначение на
разпределителните трансформатори е намаляване на първичното напрежение на електроразпределителната система до напрежението за
обслужване на потребителите. Разпределителният трансформатор е
статично устройство, конструирано с две или повече намотки, които
се използват за прехвърляне на електрическа енергия под формата на
променлив ток чрез електромагнитна индукция от една верига към друга при еднаква честота, но с различни стойности на напрежение и ток.
На пазара се предлагат разпределителни трансформатори за различни приложения - например полюсен
тип, монтирани върху бетонна подложка, мрежов тип и потопяем. Самозащитените трансформатори са
снабдени с гръмоотвод и предпазен
прекъсвач (инсталиран в маслото в
трансформаторния резервоар), вторичен прекъсвач и предупредителен
светлинен индикатор. Първичният
проводник на трансформатора е
свързан към една от фазите на трифазната първична верига чрез предпазител, ограничаващ тока в частичен обхват. Резервоарът на трансформатора е заземен и свързан към
основния и вторичния неутрален заземяващ проводник. Самозащитеният трансформатор е изграден от
сърцевина и бобини, първичен предпазител, вторичен клемен блок и
прекъсвач за ниско напрежение.
Предлагат се и конвенционални
14

трансформатори за въздушни електропроводни линии. Ключовият компонент, отличаващ конвенционалните трансформатори от самозащитените, е липсата на вътрешен
предпазител в конвенционалните
модели. Между първичната разпределителна намотка и конвенционалния
трансформатор външно се монтира
комбинация от предпазител и
прекъсвач.
Монтираните върху бетонна
платформа трансформатори намират приложение в подземни системи. За търговските инсталации се
използват трифазни трансформатори на платформа, а за подземни инсталации на жилищни сгради – еднофазни. Когато търговските клиенти
не разполагат с достатъчно пространство за монтаж на платформи, разпределителните трансформатори се инсталират в клетки под

тротоарите или в сградите.
Потопяемите еднофазни разпределителни трансформатори се използват в някои подземни системи,
инсталирани в жилищни райони. Проблемите с корозията и високата
цена на инсталацията обаче са свели до минимум приложението на този
вид трансформатори.

Принцип на работа
Еднофазният разпределителен
трансформатор се състои от
първична и вторична намотка върху
сърцевина от стоманени ламели. Ако
товарът се изключи от вторичната
намотка на трансформатора и се
приложи високо напрежение към
първичната намотка, то в нея ще
протече намагнитващ ток. Ако се
приеме, че съпротивлението на
първичната намотка е малко, което
обикновено е вярно, този ток е огброй 2/2019
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чане на по-голям първичен ток,
възстановявайки магнитния поток в
ядрото до първоначалната му стойност. Загубите в разпределителния
трансформатор са малки и затова
за практически цели волт-амперите
на товара или на вторичната намотка са равни на волт-амперите на източника или първичната намотка.

Конструкции

раничен от напрежението на самоиндукция, предизвикано във високоиндуктивната първична намотка. Намотките на трансформатора са
конструирани с достатъчно навивки, за да се ограничи токът на празен ход или възбуждане и да се получи противодействащо напрежение,
приблизително равно на приложеното. Възбудителният ток създава
магнитен поток в стоманеното ядро
на трансформатора, който обръща
посоката си на всеки половин цикъл
в резултат на променливото напрежение, приложено към първичната
намотка. Полученият магнитен поток пресича навивките на първичната и вторичната намотка. Това
предизвиква противодействащо напрежение в първичната намотка и
генерира напрежение във вторичната намотка. Напреженията, индуцирани във всяка намотка на първичните и вторичните бобини, ще бъдат
приблизително равни, а напрежението, индуцирано във всяка бобина, ще
бъде равно на напрежението на една
намотка, умножено по броя им. Следователно напрежението на първичната намотка е равно на приложеното напрежение и на броя на навивките в първичната намотка, умножен по волтажа на всяка от тях.
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Аналогично напрежението на вторичната намотка ще бъде равно на
волтажа на една навивка, умножен по
техния броя.
Така че ако подаденото или
първичното напрежение и броят на
навивките в първичната и вторичната намотки са известни, то вторичното напрежение може да се изчисли. В случай че към вторичната
намотка на трансформатора има
свързан товар, то в нея ще протече
ток. Този ток е равен на вторичното напрежение, разделено на импеданса на товара.
Всеки ток, който тече в резултат
на индуцирано напрежение, ще е с
посока, противоположна на действието, което поражда индуцирането на
напрежение. Следователно вторичният ток, или токът на натоварване във вторичната намотка на разпределителния трансформатор ще
тече в такава посока, че да редуцира намагнитването от възбудителния или първичния ток. Това действие мигновено редуцира магнитния поток в стоманената сърцевина и следователно намалява противодействащото напрежение в
първичната намотка. Понижаването
на противоположното напрежение в
първичната намотка води до проти-

Съществуват два вида конструкции – тип ядро и тип корпус. В първия
случай ядрото е във формата на
правоъгълна рамка, а намотките,
които са цилиндрични и с относително голяма дължина, са разположени
на двете вертикални страни. Те са
разделени, като част от всяка основна и вторична намотка е разположена на всеки от двата вертикални
участъка.
При втория тип конструкция ядрото обвива бобините, вместо да е
обратното. Намотките в корпусния
тип конструкция обикновено са плоски, а не цилиндрични, а първичните и
вторичните намотки се редуват.
Монтираните сърцевина и намотки
на разпределителния трансформатор са напълно потопени в изолационно масло или други изолационни
течности, за да се поддържат ниски работни температури и да се
осигури допълнителна изолация на
намотките.
Капацитетът на разпределителните трансформатори се определя
от количеството ток, който може
да пренася непрекъснато при номинално напрежение, без да се надвишава проектната температура.
Трансформаторите се оценяват в
киловолт-ампери (kVA), тъй като
капацитетът е ограничен от тока
на натоварване, който е пропорционален на kVA, независимо от фактора на мощността.

Свързвания
Еднофазните разпределителни
трансформатори се произвеждат с
един или два първични шиносъединителни прекъсвача. Трансформаторите с един първичен шиносъединителен прекъсвач могат да се използват
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само за заземени системи със
свързване тип звезда (Y). Трансформаторите с два първични шиносъединителни прекъсвача могат да се
използват в трипроводникови системи със свързване в триъгълник (делта, ∆) или четирипроводникови системи със звездовидна връзка.
Трансформаторните съединения
за получаване на вторично напрежение от 120, 120/240 или 240 волта
обикновено се намират в резервоара на трансформатора. Табелката
на устройството осигурява необходимата информация за осъществяване на свързванията. Напреженията
трябва да се измерват, когато
трансформаторът е захранен, за да
се гарантира, че съединенията са
правилни преди свързването на товара.
Еднофазни полюсни или въздушни
трансформатори могат да се използват за получаване на трифазно
вторично напрежение. Има четири
възможни връзки: триъгълник-триъгълник (∆-∆), звезда-звезда (Y-Y),
триъгълник-звезда (∆-Y) и звездатриъгълник (Y-∆). Еднофазни транс18

форматори с вторични намотки,
конструирани за напрежения 240/480
V, могат да се използват за получаване на 480-волтово трифазно вторично напрежение.
Трансформаторите трябва да
бъдат конструирани с правилните
намотки за системата за първично
напрежение и желаното вторично
напрежение. Правилно произведените разпределителни трансформатори могат да се свържат звезда-триъгълник, ако е нужно да се получат
трипроводникови трифазни вторични напрежения от трифазна четирипроводникова заземена неутрална
звездовидна система за първично
напрежение.

Полярност
При свързване на трансформатори успоредно или в трифазен блок е
важно да се знае полярността на
клемите или проводниците на
трансформатора. При конструирането на трансформаторите във
фабриката, краищата на намотките могат да се свържат по такъв
начин с изводите, излизащи от кор-

пуса, че винаги посоката на тока
във вторичната клема по отношение на съответния първичен извод
да е или същата, или обратна. Когато токът тече в една и съща посока в двете съседни първични и
вторични клеми, полярността на
трансформатора е субтрактивна,
а когато токът тече в противоположни посоки - адитивна.
Полярността може да бъде допълнително обяснена чрез пример с
еднофазен трансформатор с две
външни клеми за високо напрежение
и три външни клеми за ниско напрежение. При свързване на едната клема за високо напрежение към съседната клема за ниско напрежение и
прилагане на тестово напрежение
между двата терминала за високо
напрежение, ако напрежението на
несвързаните високо- и нисковолтови клеми е по-малко от напрежението, приложено през високоволтовите клеми, полярността е субтрактивна; докато, ако е по-голямо от
напрежението, приложено в клемите
за високо напрежение, полярността
е адитивна.
брой 2/2019
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От гореизложеното е видно, че
когато напрежението, което отчита волтметърът, е по-голямо от
приложеното напрежение, то трябва да представлява сумата от
първичното и вторичното напрежение и посоката на двете намотки
трябва да е противоположна. Аналогично, когато отчетеното напрежение от волтметъра е по-малко от
приложеното, то напрежението
трябва да представлява разликата
от първичното и вторичното напрежение.
Адитивната полярност е стандартна за всички еднофазни разпределителни трансформатори 200 kVA
и надолу, имащи номинално високо
напрежение от 9000 V и по-ниско.
Субтрактивната полярност е стандартна за всички еднофазни разпределителни трансформатори над 200
kVA, независимо от номиналното
напрежение. Тя е стандартна и за
всички еднофазни трансформатори
200 kVA и надолу, имащи номинално
високо напрежение над 9000 V.

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 2/2019

Ако е нужен по-голям капацитет,
могат да се свържат паралелно два
трансформатора с еднакви или различни kVA стойности. Еднофазните
трансформатори с адитивна или
субтрактивна полярност могат да
бъдат свързвани успешно паралелно,
ако са изпълнени следните условия:
номиналните им напрежения са идентични; характеристиките на клемите са идентични; процентът на
импеданс между единия и другия е
между 921/2 и 1071/2 процента; честотите са идентични.

Клеми
Намотките на разпределителните трансформатори могат да
бъдат снабдени с различни клеми за
разширяване на обхвата на първичните напрежения, подходящи за дадена инсталация. Наличните стандартни клеми са на първичната
намотка на трансформатора и са
проектирани да осигуряват вариациите в броя на навивките на бобините в стъпки от 21/2 процента от

номиналното напрежение. Разпределителните трансформатори могат
да бъдат конструирани с четири 21/
2-процентни клеми над номиналното напрежение, две 21/2 процента
над и две 21/2 процента клеми под
номиналното напрежение, или четири 21/2-процентни клеми под номиналното напрежение. Стандартен
разпределителен трансформатор с
първична намотка с номинално напрежение 2400 V и снабден с две 21/
2-процентни над и две 21/2-процентни клеми под номиналното напрежение ще бъде изграден с първични
намотки, оразмерени за 2520, 2460,
2340 и 2280 V. Превключвателите на
клемите в разпределителните
трансформатори са проектирани да
работят само докато трансформаторът е изключен. Работната
ръкохватка може да се намира извън
или в резервоара над нивото на
маслото. Табелката на устройството дава информация за наличните
клеми на разпределителния трансформатор.
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енергийна ефективност

Системи за управление на
енергийната ефективност
в индустрията

Е

нергийната ефективност се
дефинира като ползването на по-малко енергия за постигането на същата или дори по-висока производителност. Все повече експерти смятат,
че именно енергийната ефективност
е най-важното и рентабилно решение за редуциране на емисиите парникови газове, генерирани от индустриалните процеси. Редица проучвания показват, че енергийната
ефективност има техническия потенциал да намали промишленото
енергопотребление с около 20%.
Значимостта на този потенциал е
очевидна, като се има предвид, че
индустрията отговаря за 26% от
глобалните емисии на въглероден
диоксид.
В допълнение, енергийната ефективност не само намалява емисиите на парникови газове, но може да
допринесе за увеличаване на конкурентоспособността и производителността на предприятията.
В индустрията енергийна ефективност се постига както с въвеждане на изменения в експлоатацията на площадката, така и с прилагане на най-добри налични технологии (НДНТ). Макар че инвестициите
в НДНТ са важни за достигането на
пълния потенциал за енергийна ефективност, внедряването на система
за управление на енергията е от
съществено значение за идентифициране и приоритизиране на пълната гама от възможности за подобряване на този показател преди вземането на решения за инвестиции.
Опитът на индустрията показва, че
компаниите могат да спестят между 10 и 30% от годишното си енер-
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гопотребление, а оттам и да намалят експлоатационните си разходи
в подобна степен чрез по-добро управление на енергията. Благодарение
на прилагането на доказани най-добри практики много от тези възможности за енергийни спестявания
могат да бъдат осъществени с
кратък период на възвръщаемост от
една до две години, а в някои случаи
и само няколко месеца.
Внедряването на решение за управление на енергийната ефективност допринася и за оптимизиране
на промишлените системи и подобряване на цялостния мониторинг на
ефективността.

Фактори, влияещи върху
енергоефективността
На първо място сред тези фактори е термодинамичното несъвършенство на промишлените процеси, водещо до влошено качество на енергията. Термодинамичното несъвършенство е неизбежно, но трябва да
бъде оптимизирано в границите на
икономическата рентабилност и
технологичните възможности. Всяка
загуба на енергия води до повишаване на потреблението на първична
енергия. Значим метод за намаляване на тези загуби е подобряването на
структурата на енергийните системи и въвеждането на комбинирани
процеси, позволяващи скъсяване на
веригата на термодинамичните превръщания. Добри примери в това
отношение са когенерацията на
топлинна и електрическа енергия, на
топлина и енергия за охлаждане и на
топлина и материали.
Друг фактор, влияещ върху енергийната ефективност, е недостатъчното оползотворяване на отпадна-

та топлина, чието отделяне в околната среда също е неизбежно, особено в термични процеси. Много
често обаче носителите на отпадна топлина са с достатъчно качество, позволяващо допълнително
оползотворяване. Връщането на
отпадната топлина в процеса, от
който тя се отделя, е най-ефективно, тъй като в този случай търсената енергия отговаря на доставяната. Външното оползотворяване на
отпадната топлина е по-трудно,
защото разликите в търсенето и
доставянето водят до временен
излишък или дефицит на енергия.
Подобренията в ефективността
в точката на използване на енергията могат да допринесат за реализирането на спестявания. Разходите, свързани с масовото производство на продукти с по-висока енергийна ефективност обаче, са съществени.
Производството на всички материали е съпроводено от непосредствено и индиректно потребление на
енергия. Трябва да бъдат отчетени
два аспекта – прекомерно голямото
количество материали в крайния
продукт и прекомерно голямото количество отпадъци, генериращи се
в рамките на производствените
процеси. Съдържанието на материали в крайните продукти може да
бъде редуцирано чрез по-добър дизайн и използване на по-качествени
материали. Производствените отпадъци могат да бъдат намалени
посредством изменения на технологията и рециклиране.
В допълнение, рециклираните продукти трябва да се считат за възобновяеми източници на материални
ресурси и енергия. Оползотворяване-
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енергийна ефективност
на ефективност трябва да е еднозначен и за следенето му трябва да
отговаря определен служител.

Системи за управление
на енергийната
ефективност

то им може значително да понижи
консумацията на енергия, свързана с
производството на някои материали.

Индикатори за енергийна
ефективност
Традиционните ключови индикатори за ефективност в индустрията
обикновено са с фокус върху параметри като разходи, време и качество. В
допълнение се акцентира и на показатели като време за доставка, безопасност и оценка на риска. С все
по-осъзнатото значение на енергийните разходи и на въздействията
върху околната среда, компаниите
започват да използват и индикатори, измерващи тяхната специфична
енергийна ефективност. Целите
обикновено са редуциране на въглеродния отпечатък на продуктите и
завода и идентифицирането на потенциалните възможности за намаляване на енергийните загуби и разходи.
Ключовите индикатори за оценка
на енергийната ефективност на
индустриалните предприятия обикновено включват енергопотребление, енергийна интензивност, топлинна ефективност и др. Внедряването на подходящи индикатори за
измерване на енергийната ефективност е свързано с очевидни ползи. За
да е висока ефективността им обаче, те трябва да бъдат съобразени
със структурата на компанията и
производствените условия. Успешното приложение на ключови индикатори за ефективност зависи от
възможността за непрекъснатото
им измерване. От съществено значение за регулярното изчисление на
индикаторите са и точността на
получаваните данни и осигуряването на навременен достъп до тях. За
да е възможно сравнението на настоящото и целевото състояние,
всеки ключов индикатор за енергий22

Те представляват систематичен
процес на продължително подобрение на енергийната ефективност и
максимално увеличаване на енергийните спестявания. Основната цел на
системите за мениджмънт на енергийната ефективност в индустрията е да ангажират и насърчат персонала на всички нива на организацията да управляват енергопотреблението. Това се постига чрез установяване на рамка за индустриалните предприятия за управление на
енергоконсумацията им и идентифициране на възможностите за въвеждане на енергоспестяващи технологии, включително такива, които не
изискват задължително капиталови
инвестиции. Тези системи гарантират, че подобренията по отношение
на енергийната ефективност не са
с еднократен характер, а се регистрират непрекъснато. Опитът показва, че дори оптимизирани системи с времето губят първоначалната
си ефективност поради промени в
персонала или производството, в
случай че енергийната ефективност
не е интегрирана в управленските
практики.
Системите за управление на енергийната ефективност могат да
бъдат внедрени в съответствие със
стандарт ISO 50001 или друг специфичен подход. Независимо от предприетия подход обаче, ключов фокус
на тези системи е това, че обхващат всички нива и функции на компанията и изискват непрекъсната
ангажираност от страна на ръководството. Това гарантира продължителната мотивация на служителите, което е изключително важен
елемент от функционирането на
системата за управление на енергийната ефективност. Както и при
други системи за управление (напр.
ISO 9001 за управление на качеството) и тук се обхващат същите
структури на компанията.
Независимо от подхода, системите за управление на енергийната

ефективност в индустрията се основават на рамката планиране-изпълнение-проверка-действие. В етапа на
планиране следва да се извърши енергиен одит и да се установи референтна линия спрямо подобни производствени площадки и спрямо поставените цели, както и да се разработят
планове за действие, които да осигурят постигането на желаните
резултати в съответствие с енергийната стратегия на организацията. В рамките на следващите етапи
плановете за действие се изпълняват
и се следят и измерват процесите,
както и степента на постигане на
целите. Последният етап включва
отчитане на постигнатите резултати, предприемане на действия за
продължително подобряване на енергийните показатели и поставяне на
нови цели. Тази рамка осигурява на
компаниите методология за разработване на политика за по-ефективно потребление на енергията, определяне на цели в съответствие с
тази политика, подобрено използване на данните, измерване на резултатите, преразглеждане на ефективността на политиката и непрекъснато
оптимизиране на управлението на
енергия.
Разходите за внедряване на система за управление на енергийната
ефективност трябва да се разглеждат отделно от инвестициите на
капитал в проекти в това направление. Те включват първоначални и
текущи разходи, които обикновено се
изплащат чрез идентифицираните
енергийни спестявания. Размерът на
инвестицията за внедряване на система за управление на енергийната
ефективност може да варира значително от държава на държава в зависимост от настоящите изисквания
за енергийна ефективност в индустрията, както и от необходимостта
от сертифициране от трета страна. В повечето случаи тези разходи
са вътрешни за компанията и обхващат заплащане на труд и събиране
на данни. Допълнителни разходи могат да са необходими за извършване
на консултации с външни експерти,
закупуване на оборудване за мониторинг, провеждане на обучения и сертифициране по ISO 50001 от трета
страна.
брой 2/2019
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Новият двигател Cat C4.4 генерира
повече мощност и въртящ момент
в компактни размери
Новият двигател Cat C4.4 е компактен агрегат с висока специфична мощност, идеален за производители на оборудване, целящи да реализират спестявания в производството. Четирицилиндровият 4,4-литров двигател отговаря
на стандартите EU Stage V и US EPA Tier
4 Final и се предлага с различни мощности - от 82 kW (110 hp) до 150 kW (200
hp), и с максимален въртящ момент до
825 Nm (609 lb-ft).
Вследствие на непрекъснатото развитие на технологиите, новият двигател е
със значително подобрение на горивната
ефективност и на специфичната мощност,
като клиентите се радват на 15% повече
мощност, 10% повече въртящ момент и 510% намаление на разхода на гориво.
"В условията на конкурентен пазар,
където производителите на машини се
стремят да повишават рентабилността, ние помагаме на производителите на
оригинално оборудване да реализират
спестявания и да повишат продажбите
благодарение на повишената горивна
ефективност на машините", казва Мат
Коулман, продуктов директор за двигатели с обем от 2,8 до 7,1 литра.

Като част от непрекъснатия стремеж за намаляване на общите разходи за
производство, двигателят С4.4 включва подобрения в системата за третиране на отработените газове, за да гарантира незабележим процес на регенерация, който не намалява производителността на машината, премахва нуждата от обслужване и осигурява максимално полезно време за работа.
"Ние сме уверени в качествата и надеждността на нашата нова платформа. Производителите на оригинално оборудване, които се стремят да реализират спестявания и да повишат продажбите на своите машини, могат да бъдат
уверени, че издръжливостта на двигате-

ля е достатъчна за целия експлоатационен живот на машината," казва Колман.
Типичните приложения на двигателя
C4.4, произвеждан в Питърбъро, Великобритания, включват компактна строителна техника, минодобив, промишлено
оборудване, селско стопанство, наземни машини за поддръжка на летища, машини за озеленяване, както и широка гама от други видове оборудване.
Сервизната поддръжка за запазване
на максималната ефективност на двигателя C4.4 се осигурява от глобалната дилърска мрежа на Cat, предлагаща
обслужване на световно ниво. Дилърите
на Cat предлагат оригинални части Cat
и различни услуги, включително планова
поддръжка и разширен сервиз (ESC), за
оптимизиране на живота на двигателя
и намаляване на експлоатационните разходи. Наред с това сервизните техници
на дилърите са обучени да обслужват цялата гама дизелови двигатели Cat.

Диаметър на цилиндъра 105 mm (4,1 in)
Ход на буталото
127 mm (5 in)
Максимална мощност 150 kW (200 hp)
Максимален
въртящ момент
Стандарти за емисии

825 Nm (609 ft-lb)
EU Stage V;
U.S. EPA и
CARB Tier 4 Final,
Япония 2014;
Корея Tier 4 Final

Елтрак България ЕООД
бул.“Европа“ 439, София 1331
денонощен телефон: 0700 148 48
София:02/808 31 81; Бургас:056/80 68 51
Варна:052/57 44 00; Ст. Загора:042/28 00 80
www.eltrakbulgaria.com
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Инверторни
топологии
за PV инсталации
З

а бърза и точна синхронизация на фотоволтаична (PV) система, свързана към мрежата, са необходими подходяща фаза, честота
и напрежение на трифазния АС изходен ток. Преобразуването от постоянен към променлив ток се осъществява чрез важен компонент за
свързаната към мрежата PV инсталация, познат като инвертор.
Обикновено той е базиран на силова електроника импулсен преобразувател и може да се категоризира в два основни типа според импулсния режим на комутация – комутирани от мрежата инвертори
и автокомутирани инвертори. Комутираните от мрежата инвертори зависят от параметрите на
мрежата, като импулсните прибори работят на база полярност или
посока на тока. От друга страна,
автокомутираните преобразуватели работят при пълен контрол
над процесите на импулсна комутация.

Комутирани от
мрежата инвертори
При комутираните от мрежата
инвертори (LCI) комутационният
процес се извършва според параметрите на мрежата, т. е. комутацията се инициира от реверсиране на полярността на АС напрежението и преминаването през
нулата на тока. LCI като силови
24

импулсни устройства обикновено
използват тиристори, които са полупроводникови управляващи прибори. Гейтът на прибора управлява
операцията по включване, докато
изключването не може да се управлява по същия начин, тъй като то
зависи от тока и напрежението на
мрежата, при което се извършва
изключване. Следователно, ако е
необходима принудителна комутация, към полупроводниковите управляващи прибори се добавя външна
верига за управление също и на
процеса на изключване. Например в
случай на полумостова схема на LCI
преобразувателя, за да има възможност за принудителна комутация,
се добавя антипаралелен диод.

Автокомутирани
инвертори
Автокомутираният инвертор
(SCI) е напълно управляем силов електронен преобразувател. Потенциалът на управляващия вход контролира както процеса на изключване,
така и процеса на включване на силовите импулсни прибори. Преносът
на ток от един импулсен прибор към
друг се активира контролирано.
Електронните прибори, използвани в
SCI, са MOSFET транзистори и биполярни транзистори с изолиран
гейт (IGBT). За приложения със средна и голяма мощност, надвишаваща
100 kW и нисък честотен обхват 20
kHz, се използват IGBT. От друга
страна, при високи честоти, обик-
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новено в обхвата 20-800 kHz и ниска
мощност – по-малко от 20 kW, се
използват MOSFET. За генериране на
изходна напреженова вълна и за управление на SCI се използва методът
на широчинно-импулсната модулация
(ШИМ).
При мрежово свързани инверторни приложения работата при висока
импулсна честота дава възможност
да се намали теглото на инвертора, да се намалят изходните токови
и напреженови хармоници, както и да
се намали големината на изходния
филтър. SCI е напълно управляем
електронен преобразувател, който
контролира формата на изходния ток
и напрежението. Освен това той е
много устойчив на мрежови смущения, потиска токовите хармоници и
подобрява фактора на мощността.
Днес SCI са предпочитани пред LCI
за свързани към мрежата PV системи заради подобрената система за
управление на SCI, както и заради
еволюцията на съвременните импулсни прибори - силови IGBT и MOSFET.
SCI могат да бъдат разделени на
напреженови преобразуватели и
токови преобразуватели.

Напреженови инвертори
При напреженовите инвертори
(VSI) източникът на постоянно напрежение е от входната страна на
преобразувателя, така полярността
на входното напрежение остава
винаги една и съща. Въпреки това
полярността на входния DC ток определя посоката на усреднения ток
през инвертора. От изходната страна може да се получи променливо напрежение с променлива ширина и постоянна амплитуда на вълната. Заедно с VSI се използва и междусистемен свързващ индуктор, за да се
ограничи протичащият ток от инвертора към мрежата. Освен това
в паралел с входната DC страна на
VSI се свързва голям кондензатор,
осигуряващ източник на напрежение.
VSI може да работи в два режима, които са режим с управление на
напрежението (VCM) и режим с управление на тока (CCM). В случай на
VCM основна променлива на контролера е общата точка на свързване
(PCC) за напрежението, следователно няма управление на мрежовите
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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токове. От друга страна, при CCM
подаваният към мрежата ток може
да бъде управляван. VCM се препоръчва за самостоятелни или несвързани с мрежата PV системи, тъй като
поддържането на PCC за големината на напрежението, честотата и
фазата е много важно в случай на
автономни захранващи мрежи.
Въпреки това както VCM, така и
CCM могат да бъдат използвани при
PV системи, свързани с мрежата, но
най-често използваният метод е
CCM. Причината за използване на
CCM е, че стабилната електрическа мрежа изисква PCC за напрежение,
като така управлението на токовете за предаване на произведената
PV мощност е по-надеждно и безопасно, отколкото при VCM метода
без контрол върху токовете. В случай на смущения в мрежата потискането на преходния ток е възможно със CCM и може да се получи висок
фактор на мощността чрез проста
управляваща схема, поради което
инверторите със CCM са широко
използвани в PV системите, свързани с мрежата. Следователно инверторът, предпочитан за PV системи,
свързани с мрежата е VSI, работещ
в режим с управление на тока.

Токови инвертори
При токовите инвертори (CSI)
входната страна на инвертора се
свързва към DC източник на ток и

следователно полярността на входния ток остава непроменена. Полярността на входното DC напрежение
обаче определя посоката на усреднения ток през инвертора. От изходната страна може да се получи променлив ток с променлива ширина и
постоянна амплитуда на вълната. За
разлика от VSI, последователно на
входната страна на CSI се свързва
голям индуктор, който поддържа
стабилността на тока.

Едностъпални инвертори
Според конфигурацията и използваните типове компоненти инверторите могат да се класифицират
в различни категории. Това разделяне се основава на различни фактори
като брой силови обработващи
стъпала, например едностъпален и
многостъпален, конфигурации със и
без трансформатор, брой на нивата
и използвания тип импулсна комутация.
Едностъпалният инвертор изпълнява различни функции като управление на подадените в мрежата
токове, усилване на напрежението
и осъществява проследяване на максималната мощност.
При едностъпалния инвертор използването на трансформатор с
честотата на мрежата (работещ
при ниска честота) добавя голямо
тегло към инвертора и допринася за
пикова загуба на ефективност от
25
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работни температури техният живот е по-кратък отколкото на другите прибори, използвани в инверторните схеми. Освен това те са
скъпи и едрогабаритни. На практика тези кондензатори създават различни съществени проблеми. Тяхната надеждност и ефективност при
преобразуване са ниски.

Инвертори със и без
трансформатори

2%. От друга страна, използването
на високочестотен трансформатор
или използването на безтрансформаторен преобразувател ги прави
най-ефективни, рентабилни и полеки. Те все по-често изместват
трансформаторите с мрежова честота.

Многостъпални
инвертори
Инвертор с повече от едно силово обработващо стъпало се нарича
многостъпален. При този тип инвертор последното стъпало изпълнява функцията за преобразуване на DC в АС, докато стартовото
(и междинните) стъпала постигат
усилване на напрежението и в някои
случаи функция за галванично разделяне. При многостъпалния комбиниран инвертор обхватът на DC напрежение за преобразуване е много
нисък и е неизолиран тип, тъй като
в този случай не се използва трансформатор. При друга топология на
изолиран многостъпален комбиниран инвертор се използва високочестотен трансформатор с ниско
постоянно напрежение. И при двете гореспоменати топологии псевдо синусоидалната вълна на тока,
получена в първото стъпало, се
преобразува в напълно синусоидална токова вълна с линейна честота,
26

превключвана от второто стъпало
на токовия инвертор. Някои многостъпални инвертори се състоят от
VSI, свързани в паралел с псевдо DC
връзка, а други включват CSI,
свързани последователно със сравнително обемен индуктор в последното стъпало.
За преминаване на DC компонента на входния PV източник и филтриране на импулсните пикове на
напрежението се изисква силово
разединяване на едностъпалните и
многостъпални инвертори. За да се
осъществи това разединяване, се
използва електролитен кондензатор
с висок капацитет. Кондензаторът
може да се свърже по два различни
начина, които са: между две стъпала на преобразувателя като DC
връзка или паралелно на PV модулите. Обикновено основното предназначение на инвертора е да преобразува DC мощността в AC мощност
при висока импулсна честота. Въпреки това работата при такава висока импулсна честота води до нежелани преходни процеси на превключване. Затова входната страна на PV
системата е защитена с кондензатор с DC връзка, който блокира движението на потока на тези преходни процеси в обратна посока. Тези
кондензатори обаче имат някои недостатъци, например при високи

Друга класификация на инверторите се прави въз основа на наличието или липсата на трансформатор.
С други думи, инверторите в тази
класификация също могат да имат
едно или множество силови стъпала, но категоризацията се основава
на трансформатора. По принцип на
база трансформатор топологиите
на PV инверторите се категоризират в две групи, т. е. такива с трансформатор и такива без трансформатор.
В инверторите за галванично
разделяне на PV панела и мрежата
се използват трансформатори с
честотата на мрежата. Изолиращият трансформатор помага за елиминиране на проблема с предаване на
постоянен ток от PV системата към
мрежата. Тъй като трансформаторите с мрежова честота са с голямо тегло и размери, увеличаващи по
този начин общата цена на PV системата, те се считат за проблемен
компонент на инвертора. Алтернативно решение на това е използването на високочестотен трансформатор, вграден в инвертора, или DC/
DC преобразувател, което намалява
и общата цена.
Инверторите без трансформатор, в сравнение с трансформаторните топологии, са рентабилно решение и имат по-висока ефективност. Въпреки това за решаване на
проблема с инжектирането на постоянен ток те изискват включването на допълнителни елементи.
Друг проблем в сравнение с безтрансформаторните топологии е, че
няма галванично разделяне между
мрежата и PV масива. Освен това
може да възникнат колебания в напрежението между PV масива и
земята в зависимост от схемата на
инвертора.
брой 2/2019
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Отоплителни
системи
на биомаса
П

роектирането на цялостна
система за отопление, работеща на
биомаса, изисква задълбочени познания за всеки един от компонентите
й. Успехът на тези инсталации зависи от внимателните изчисления на
топлинния товар и отчитането на
набор от специфични за площадката
условия. Поради това всяка система
за отопление на биомаса е различна.
В допълнение, регулаторните изисквания и стимули в областта варират в широки граници на национално и регионално равнище.
Внедряването на отоплително решение на биомаса за определен обект
или клиент е комплексна процедура.
Най-простите конвенционални отоплителни системи се състоят от
котел и разпределителна инсталация.
При системите за отопление на биомаса има редица възможности по отношение на избора на котел и гориво, и въпреки че често могат да
бъдат интегрирани в съществуващи
разпределителни инсталации, за оптималното им функциониране са необходими няколко допълнителни компонента. Те включват решения за
съхранение и манипулиране на горивото, допълнителни котли, системи
за съхранение на топлинна енергия и
съоръжение за отделяне на пепелта.

Горивни системи
Изгарянето на биомаса е основната технология за получаване на биоенергия и отговаря за над 90% от
генерирането й. Изборът на определена конструкция на горивната система се определя в зависимост от
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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редица фактори – характеристиките на горивото, енергийния капацитет и тенденциите в енергийните
нужди, разходите и експлоатационните параметри на оборудването,
както и местното законодателство.
Системите на биомаса обикновено включват котел, система за съхранение на горивото, изпускащо устройство (комин), система за разпределение на генерираната от котела
гореща вода и централно управляващо устройство. В отоплителните
системи на биомаса горивото се
транспортира от хранилището до
горивната камера, където се изгаря.
Инсталират се вентилатори, които
подобряват топлообмена и осигуряват достатъчно въздух за оптимален
горивен процес. Димните газове от
горенето преминават през топлообменник и отдават енергията си на

вода. С помощта на циркулационна
помпа загрятата вода се транспортира през разпределителната система. За да се намалят топлинните
загуби в котелното помещение, котелът и всички тръби трябва да
бъдат добре изолирани.
Сред характеристиките на съвременните отоплителни системи на
биомаса са висока горивна ефективност (80-90%), свръхниски емисии,
напълно автоматизирано функциониране (автоматично запалване и спиране, подаване на горивото, отстраняване на пепелта, почистване на
топлообменника), високи нива на
експлоатационна и пожарна безопасност, ниски разходи за гориво.
Модерните системи използват
двустъпален горивен процес, за да се
постигне възможно най-пълно изгаряне на горивото. В първичната го27
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ривна зона, която се намира върху
решетката, протичат процеси на
сушене и изгаряне в твърда фаза. При
това се отделят летливи газове,
които се изгарят с въздуха във вторичната горивна зона. Двустъпалният процес води до пълно изгаряне и
много ниски емисии на прахови частици поради липсата на неизгорели
въглеводороди в димните газове.
Съществуват три основни вида
горивни системи в зависимост от
подаването на гориво. При системите с хоризонтално захранване горивната камера е оборудвана или с решетка, или с горивна плоча. Горивото се подава хоризонтално в горивната камера. По време на горенето
то се избутва в хоризонтално направление от зоната за захранване
върху горивната плоча или решетка.
Тези системи могат да работят на
дървесен чипс или пелети.
При системите с дънно захранване горивото се подава в горивната
камера от долната й страна. Тези
инсталации са най-подходящи за
горива с ниско пепелно съдържание
като дървесен чипс с ниско влагосъдържание или дървесни пелети.
Системите със стъпаловидна или
подвижна решетка са предназначени за по-големи котли и нискокачествени горива с високо влагосъдържание. Влажното гориво се подава
от горната страната на наклонена
подвижна решетка и се избутва към
горивната зона, като същевременно се изсушава.
Системи с горно захранване могат да намерят приложение и в малки инсталации, работещи на пелети.
Горивото пада през шахта върху
горящия слой, поддържан от решетка. Захранващата система и горивният слой са разделени, което намалява риска от пренасяне на пламъка
в хранилището за гориво. Отстраняването на пепелта може да се
осъществи механично или ръчно.

Избор на гориво
Ключовите характеристики на
биомасата като гориво са енергийната плътност, влагосъдържанието,
размерът на частиците и пепелните свойства. Горивата се избират
така, че да отговарят на технологичните и екологичните изисквания
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на горивния процес.
По принцип нискокачествените
горива демонстрират нехомогенни
характеристики, включително високо влагосъдържание, вариращ размер
на частиците и недобро топене на
пепелта. Такива горива обикновено
се използват в мащабни системи, докато по-висококачествените горива са по-подходящи за по-малки инсталации. Това се дължи на сложността и издръжливостта на захранващите системи, горивната технология и управлението на емисии.
Повечето системи на биомаса
работят с дървесен чипс или дървесни пелети, въпреки че често в такива инсталации се изгарят и остатъци от селското стопанство. Докато някои котли са проектирани с
възможност за изгаряне на няколко
горива, други са по-специализирани
и при тях смяната на гориво не е
практична поради необходимостта
от промяна на настройките в съответствие с различните горивни характеристики.
Нискокачественият дървесен
чипс може да има влагосъдържание
от 50 или повече процента и относително ниска енергийна плътност
(630-860 kWh/m3), докато при висококачествения чипс влагосъдържанието е около 30% (690-930 kWh/m3).
Дървесните пелети с високо качество следва да са със съдържание на
вода под 10% и енергийна плътност
около 3100 kWh/m3.
Сред ключовите фактори при избора на гориво са необходимото
количество, което ще се съхранява
на място, и начинът му на доставка. За обекти с по-ниски или непостоянни топлинни товари и пространствени ограничения са по-подходящи пелетите, докато за обектите с по-големи топлинни товари се
смята, че дървесният чипс би бил поикономичен.
Производителите на котли специфицират кои горива са подходящи за
всяко съоръжение в съответствие
с предварително дефинирани стандарти. Тези стандарти регулират
всички аспекти на характеристиките на горивото, включително енергийна плътност, влагосъдържание,
размер и разпределение на частиците.

Оразмеряване
Котлите на изкопаеми горива
(особено на газ) имат способността да адаптират производителността си спрямо различните нива на
енергийни нужди. По тази причина
те често се преоразмеряват, за да
се минимизира рискът от това да
не се достигне необходимата температура. Котлите на биомаса се
отличават с по-малка гъвкавост и
в случай че бъдат преоразмерени,
може да се стигне до честото им
включване и изключване, което да
доведе до нискокачествено горене,
ниска ефективност, високи нива на
емисии, допълнително износване на
компонентите и повишен риск от
възникване на неизправност.
Затова при планиране на котелната инсталация трябва да бъдат
отчетени поотделно основният и
пиковият товар. Спецификациите са
различни в зависимост от производителя и вида на котела, но по принцип котлите на дървесен чипс не
трябва да работят продължително
на по-малко от 30% от капацитета
си. За котли на дървесни пелети,
които са по-гъвкави, стойността
може да бъде около 25%.

Съхранение на
топлинната енергия
Както беше отбелязано, котлите
на биомаса реагират по-бавно на
енергийните нужди и затова в повечето случаи отоплителните инсталации на биомаса трябва да включват система за съхранение на топлинна енергия. Когато са подходящо
проектирани и интегрирани, системите за съхранение на топлинна
енергия увеличават максимално броя
часове, в които котелът може да
работи на пълно натоварване. Това
понижава общите разходи за генериране на топлина и подобрява въглеродните спестявания.
Системите за съхранение на топлинна енергия представляват силно
изолирани стоманени резервоари,
изпълняващи две основни функции. Те
служат като буферен съд и могат да
предпазят системата, действайки
като топлинен резервоар при спиране на котела, и допринасят за изглаждането на пиковете в енергийните нужди.
брой 2/2019
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Терминът „буферен резервоар“
често се използва за акумулаторни
резервоари, които са по-големи и
предоставят по-добра възможност
за системно управление. Акумулаторните резервоари позволяват на
котела да работи по-продължително при номинален товар, избягвайки нуждата от многократно спиране и повторно запалване на котела
при ниски енергийни потребности.
Размерът на резервоара се определя от фактори като номинален
капацитет и размер на котела, както и наличното пространство за
разполагането му. Стойности между 20 и 60 литра на kW инсталиран
капацитет обикновено се приемат
за норма, но не следва да се спазват
задължително, тъй като всяка система е различна.

Подаване и съхранение на
горивото
Системите за подаване и манипулиране на гориво са необходими за
транспортирането му от мястото
на доставка до хранилището и от
хранилището до горивната инсталация. Поради директното й въздействие върху експлоатационната
готовност и ефективността на
котела системата за подаване на
гориво трябва да бъде проектирана внимателно и да е адаптирана
към използваната горивна технология.
В по-големите инсталации и отоплителни централи обикновено се
използват лентови конвейери,
транспортиращи огромни количества гориво на по-дълги разстояния.
Те са надеждни, с относително
прост дизайн и ниска цена.
Винтовите конвейери често са
със затворена конструкция и позволяват транспортирането на материали без отделяне на прахови емисии. Те могат да бъдат използвани
за материали с по-малък размер на
частиците (под 50 mm), както и за
пелети и дървесен чипс. Сред основните недостатъци на тези конвейери е възможността да се блокират
от гориво, което не е по спецификация. Други проблеми могат да възникнат вследствие на натрупания прах
от нискокачествени пелети с лоша
механична устойчивост. Тези недоЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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статъци могат да бъдат ограничени чрез използването на висококачествени горива и осигуряване на
възможно най-малка дължина на конвейера.
Изборът на захранваща система
се прави на база характеристиките
на горивото, разстоянието и височината, до които трябва да се
транспортира то, риска от отделяне на прах, обема и дебита на пренасяното гориво. Механизмите за манипулиране на гориво често са причина за неизправност на системата.
Поради това е добре освен капиталовите инвестиции да се отчетат
и разходите за поддръжка и експлоатация, както и потенциалните загуби вследствие на непланиран престой на котела.
Ключови фактори при проектирането на хранилище за горивото са
обемът и достъпът. Биомасата е с
по-ниска енергийна плътност от
изкопаемите горива и поради това
необходимото пространство за
съхранение е по-голямо, за да не се
стигне до неприемлива честота на
доставките, особено през зимните
месеци. Обемът на хранилището
трябва да е съобразен и с размерите на използваните за доставка
превозни средства.

Пепел и емисии
Пепелните характеристики варират в зависимост от вида на горивото, като по-висококачествените
горива обикновено генерират помалко пепел. За дървесните пелети

с най-високо качество пепелното
съдържание трябва да е под 0,7
тегловни процента, като може да
достигне и стойности между 0,3 и
0,5% в зависимост от условията на
изгаряне. Дървесният чипс с добро
качество генерира повече пепел –
около 1-1,5%.
Автоматичното отстраняване на
пепел е стандартна характеристика на всички съвременни котли. Тези
системи значително намаляват необходимостта от поддръжка, въпреки че на определени интервали се
препоръчва и ръчно почистване.
Пепелта може да се натрупа върху
решетката (дънна пепел) или да бъде
отстранена с димните газове (летлива пепел).
Отделяните фини прахови частици не са с достатъчни размери, за
да се отстраняват посредством
циклон и поради това се използват
керамични филтри. Други емисии от
изгарянето на биомаса, които се
регулират от законодателството,
са азотни и серни оксиди, както и
въглероден диоксид. Емисиите на
азотни оксиди могат да варират
между 60 и 170 mg/MJ, което е повече в сравнение със системите на газ
(5-20 mg/MJ) например.
Изгарянето на биомаса води до
генерирането на ниски емисии на
серни оксиди – около 20 mg/MJ. Емисиите на въглероден диоксид са
относително високи, но изгарянето
на биомаса с устойчив произход може
да се смята за почти въглерод-неутрално.
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иновации

Учени от MIT разработиха
достъпна система
за съхранение на
възобновяема енергия
И

нженери от Масачузетския технологичен институт
(MIT) създадоха концептуален проект на система за
съхранение на соларна или вятърна енергия и доставката й в електроенергийната мрежа при поискване. Системата може да бъде проектирана за денонощно захранване на малък град.
Учените смятат, че тяхната система ще бъде значително по-достъпна от литиево-йонните батерии,
които представляват жизнеспособен, макар и скъп
метод за съхранение на възобновяема енергия. Тя би
струвала наполовина на помпено водноелектрическо
съхранение – най-евтината форма на енергосъхранение
в мрежа към момента.
Новата система за съхранение е резултат от проект, в рамките на който учените търсят начини за
повишаване на ефективността на т. нар. концентриращи соларни инсталации. За разлика от конвенционалните, тези системи изискват множество редици от големи огледала, които концентрират слънчевата светлина върху централна кула, където енергията й се превръща в топлина, която накрая се превръща в електричество.
Концентриращите соларни инсталации съхраняват
слънчевата топлоенергия в големи резервоари, пълни
с разтопена сол, която се загрява до високи температури от около 538°C. Когато е необходимо електричество, горещата сол се изпомпва през топлообменник,
който превръща топлината на солта в пара. След това
турбина преобразува парата в електричество.
Ако операторите обаче трябва да загреят солта до
много по-високи температури, солта би корозирала
резервоарите, в които се съхранява. Затова учените са
търсили среда, различна от солната, която може да
съхранява топлоенергия при много по-високи температури. Първоначално те предлагат течен метал и накрая
се спират на силиций – най-разпространеният металоид, който може да издържи на изключително високи
температури над 2200°C.
През миналата година научният екип създава помпа,
която може да издържи такава гореща топлина и да
изпомпва течен силиций към система за съхранение на
възобновяема енергия. С помощта на тази технология
екипът работи по система за съхранение на енергия, която
може да включва такава високотемпературна помпа.
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Разработената концепция за системата за съхранение на енергия от възобновяеми източници учените
наричат TEGS-MPV (Thermal Energy Grid Storage-MultiJunction Photovoltaics). Вместо да използват редове с
огледала и централна кула, за да концентрират топлината, те предлагат превръщането на генерираната от
ВЕИ електроенергия в топлина чрез съпротивително нагряване, при което електрически ток преминава през
нагревателен елемент.
Системата се състои от голям, силно изолиран резервоар с ширина 10 м, изработен от графит и пълен с
течен силиций, държан при „ниска“ температура от
почти 1930°C. Група от тръби, изложени на нагревателни
елементи, след това свързва този студен резервоар към
втори, „горещ“ резервоар. Когато в системата влезе
електроенергия от соларните клетки, тя се превръща
в топлина в нагревателните елементи. Междувременно течният силиций се изпомпва от студения резервоар и допълнително се загрява, докато преминава през
тръбите, изложени на нагревателните елементи, до
достигането му в горещия резервоар, където топлоенергията се съхранява при много по-висока температура от около 2370°C.
Когато е необходимо електричество, например след
като слънцето е залязло, горещият течен силиций –
толкова горещ, че свети в бяло – се изпомпва през групата от тръби, които излъчват тази светлина. Специални соларни клетки, т. нар. мултифункционални фотоволтаици, след това превръщат тази светлина в електричество, което може да бъде подадено към градската мрежа.
След това охладеният силиций може да се изпомпи
обратно в студения резервоар до следващия цикъл на
съхранение, на практика действайки като голяма акумулаторна батерия. Конструкцията на системата е
географски независима, т. е. може да бъде разположена
навсякъде, независимо от ландшафта.
брой 2/2019
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иновации

Нов термоелектрически
материал осигурява
рекордна ефективност
В

ъзползвайки се от последните
постижения при използването на теоретични изчисления за прогнозиране на свойствата на нови материали, международен екип от учени
откри нов клас полу-Хойзлерови термоелектрически съединения, включително съединение с рекордно висок
коефициент на качество – величина,
използвана за определяне на това
колко ефективно термоелектрическият материал може да преобразува топлината в електричество.
„Съединението запазва високия си
коефициент при всички температури, така че има потенциал да бъде
важно за бъдещи приложения“, обяснява физикът Жифенг Рен, директор
на Тексаския център за свръхпроводимост в университета в Хюстън
(TcSUH).
Термоелектрическите материали
привличат все по-голям интерес у научноизследователската общност
като потенциален източник на чиста енергия, която се произвежда,
когато материалът преобразува
топлина – често отпадна топлина,
генерирана от електроцентрали или
други промишлени процеси – в електричество.
Открити са редица обещаващи
материали, въпреки че повечето от
тях не успяват да изпълнят всички
изисквания за широко разпространени търговски приложения. Учените
твърдят, че откритието на полуХойзлерови съединения, съставени
от тантал, желязо и антимон, дава
резултати, които са „доста обещаващи за производство на топлоелектрическа енергия“.
Учените измерват коефициента
на полезното действие при преобразуване на едно съединение до 11,4%,
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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което означава, че материалът произвежда 11,4 W електроенергия за
всеки 100 W топлина, която е поело.
Теоретичните изчисления показват,
че ефективността може да достигне 14%, като редица термоелектрически устройства ще имат практическо приложение при ефективност
на преобразуване от 10%.
Учените съобщават за 6 необявявани досега съединения и успешно синтезиране на едно от тях, което дава
висок коефициент на ефективност
без използване на скъпи елементи.
„Открихме 6 недокументирани
съединения и 5 от тях са стабилни
с полу-Хойзлерова кристална структура. Полу-Хойзлер, базиран на p-тип
TaFeSb – едно от съединенията,
открити в това проучване, демонстрира многообещаваща термоелектрическа ефективност“, информира
научният доклад.
Освен от университета в Хюстън,
в проекта са взели участие и учени
от университета в Мисури, Масачузетския технологичен институт,
Пекинската национална лаборатория
по физика на кондензираната материя към Китайската академия на
науките, Югозападния университет
в Чунцин, Института за метални
материали в Дрезден, Университета
по електронни науки и технологии на
Китай и Шанхайския университет.
Въз основа на теоретични изчисления за прогнозиране на съединенията, които се очаква да имат високи термоелектрически показатели,
учените могат да се съсредоточат
към най-обещаващите съединения.
Всъщност създаването на материали, образувани от тантал, желязо
и антимон, проект на постдокторанти от университета в Хюстън с
първи автори Хангтян Жу и Жун Мао,

се оказва сложно за реализиране,
отчасти защото съединенията
имат много различни физически свойства.
Танталът например има точка на
топене над 3000° С, докато точката на топене на антимона е 630°С.
Танталът е твърд, докато антимонът е сравнително мек, което
прави дъговото топене по-трудно.
Съединението е образувано чрез
комбинация от обработка в топкова мелница и горещо пресоване.
След като е образувано съединението, то притежава необходимите
както физични, така и механични
свойства, които осигуряват структурна цялост. Според учените използваните елементи са относително
достъпни и евтини, което прави
съединението рентабилно.
„Трябва да се отбележи, че внимателният експериментален синтез и
изпитването на съединението струват скъпо, докато повечето теоретични изчисления, особено когато се
прилагат във високоефективен режим, са сравнително евтини. В този
смисъл би било полезно да се използват по-сложни теоретични изследвания за прогнозиране на съединенията,
преди да се отделят усилия за внимателно експериментално изследване“,
подчертават учените.
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